Slektsledd 280 og 281

Jens Torsteinsen &
Karen Jensdatter
Jens ble født 6. april 1755 i Nærøy1. Foreldrene var Torstein Jensen (slekstledd 560) og
Marta Adriansdatter Hamland (561) på Storval.
Karen Andersdatter ble født ca. 1751. Opphavet hennes er ukjent.
Par: Jens Torsteinsen og Karen Andersdatter var leilendinger på Varøy i Nærøy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Andreas, f. 1781.
Adrian, f. 10. juni 17832.
Torstein, f. 1787 – d. 1787.
Beret Maria, f. 1788 – d. 1788.
Martha Maria, f. 27. september 1789.
Jørgen, f. 1793.

Bygdeboka for Nærøy forteller at: «I følge jordavgiftsprotokollen i 1803 hadde de en
hest, tre klavebundne og fire småfe. Utsanaden var 2 ¼ tønner korn. Jens var i 1816
ilikna 1 spesidaler sølvskatt, som vel var lågaste sats.» (bind 5, s. 79)3.
Jens Torsteinsen døde den 3. april 1830 i Nærøy.
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Forfedre:
I Viknaboka vises ei slektslinje fra Jens Torsteinsen og helt tilbake til Adrian Rockertsen
Falkener, borgermester i Trondheim på 1500-tallet4. Jeg tar med denne linja her, med
tillegg fra noen andre kilder:
Adrian Rockertsen Falkener, f. ca. 1500, var borgermester i Trondheim fra 1554 til
1595. I kildene varierer fødselsåret fra 1478 til 1512, og det fortelles at han skulle ha
oppnådd en alder på 120 år, noe som vel er usannsynlig. Han er trolig født i Holland og
hadde røttene sine der. Han drev med handel og var først i Bergen. Han skal ha blitt
rådmann i Trondheim i 1526, underborgermester før 1547 og førsteborgermester fra
1554 til 1595. I 1594 ba han om å få fratre sin stilling på grunn av alderdom og
skrøpelighet. Navnet «Falkener» skal han ha fått fordi han drev med falkefangst. Som
mange andre trøndere var han svenskevennlig under den nordiske syvårskrig (15631570), og han ble rådgiver for kommandanten til den svenske garnisonen i Trondheim.
Han hadde flere eiendommer, og han eide to jekter som gikk i handelsfart nordover til
Finnmark5. Det er nevnt to ekteskap og mange barn. Den andre kona var Margrethe
Petersdatter (fra Fosnes?), og et av deres barn var Peter6.
Peter Adriansen Falck ble født i Trondheim i 1536. Han drev med handel med russere,
karelere og samer på Kola. Under et opphold i Bergen i 1569 kom han i klammeri med
lagmann i Stavanger, Christopher Nielssøn Grøn. Han ble stukket i hodet med kniv og
døde noen dager senere. Enkelte hevdet at han døde av medisinene og ikke av
knivstikket. Christopher ble dømt til å betale 800 riksdaler, hvorav 400 riksdaler skulle
brukes til å bygge fattighus i Bergen, og de resterende 400 riksdalerne til fattighus i
Trondheim. Kongen ville ikke legge seg borti rettsprosessen, og dette kan ha vært et
takk for sist fra kongen fordi faren hans, Adrian Rockertsen, hadde samarbeidet med
svenskene7. Peter var gift med Gunhild Sigurdsdatter, f. ca. 1535, fra Verdal i NordTrøndelag. De hadde barna Margrethe (f. ca. 1556) og Rockert (f. ca. 1559)8. Rockert var
lagmann i Trondheim.
Margrete Petersdatter Falch, f. ca. 1556 i Trondheim, ble gift med Jacob Petersen
Ibsen, f. 1544, Jylland i Danmark. Jacob Pedersen ble fogd i Romsdalen, hvor han ble gift
med Margrethe. I 1599 holdt Jacob Pedersen på å bli drept av bøndene på grunn av
misnøye med den nye ledingstakst. Hovedmannen bak opprøret ble dømt til døden og
henrettet 16. juli 1604 i kongens påsyn. Fem år senere, den 11. september 1609, ble
Jacob beskikket til lagmann i Trondheim og Jemtland9. Margrete døde i 1622 og Jacob i
1633, begge i Trondheim. De fikk mange barn, og et av dem var Jens.
Jens Jacobsen Falch ble født ca. 1595 i Giske i Møre og Romsdal. Han ble senere bosatt
på Sør-Vinje i Bø i Vesterålen, og han var fogd i Vesterålen i Nordland i perioden 1629 til
163310.
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Adrian Jensen ble f. ca. 1618 i Lofoten i Nordland. Han ble eier på gården Hamland i
Nærøy i Nord-Trøndelag i 164011. Han var først gift med Anne Hansdatter og fikk en
sønn med henne. Anne døde i 1657. Adrian ble gift på ny med Susanna Jensdatter
Schanche, og med henne fikk han sønnen Anders. Adrian Jensen døde i 1678.
Anders Adriansen Hamland, f. ca. 1659 var gift med Maren Olsdatter, og de hadde tre
barn12. Anders hadde en bror som hadde odel på Hamland, men da broren døde i 1703
var det Anders som overtok. Anders Adriansen døde i 1710.
Adrian Andersen Hamland, f. ca. 1687, var 23 år gammel da faren døde, og han overtok
da gården. Han giftet seg det samme året med Elen Sørensdatter, f. ca. 168213. Hun var
datter av overstiger ved Røros kobberverk, Søren Ibsen Årøe og Marit Thomasdatter14.
Adrian eide også gårdene Nubdal og Langstrand i Kolvereid. I omtalen av Adrian
fremkommer det at han hadde et noe uryddig privatliv og rotet seg borti uheldige
historier som endte med bøtelegging for slagsmål og soning på Kristiansten festning.
Adrian Andersen døde i 1749. Adrian og Elen fikk seks barn, og ei av disse var Martha.
Martha Adriansdatter giftet seg i 1739 med Torstein Jensen Storval, f. ca. 1786.
Bygdeboken for Nærøy forteller at Torstein hadde to barn, Marit og Daniel, fra et
tidligere ekteskap15. Torstein omkom i 1764 under fiske i Gjeslingan. Martha døde i
1768 på Storval. Torstein og Martha fikk syv barn sammen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adrian, f. 1740.
Ingebor Maria, f. 1741.
Anne Christine, f. 1743 – d. 1743.
Elen Sophia, f. 1745.
Joen, f. 1747.
Adrian, f. 1749.
Jens, f. 1755. (Slektsledd 280)
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